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1/ittnar blysigillen om ett kungligt

Arkiv i Sigtuna på 1000-talet?
AV RUNE EDBERG

Hur hamnade de två märkliga

blysigillen i Sigtuna? Den frågan

inställde sig omedelbart när

arkeologerna fann dem för ett par

år sedan. Då förmodades att de

var bysantinska.

Nu har fortsatta undersökningar

visat att så var fallet med det ena.

Men det andra sigillet måste vara

av ryskt ursprung. Kanske man till

och med funnit ett bränt eller

plundrat arkiv.

För ett par år sedan rapporterade jag om
två blysigill, påträffade vid utgrävning-

ar i Sigtuna, och unika inom svensk

arkeologi (Populär Arkeologi 1/97).

Preliminärt tolkades då båda sigillen

som bysantinska, alltså från det östro-

merskariket vars huvudstad varKonstan-

tinopel, dagens turkiska Istanbul.

Fortsatta undersökningar av sigillen

har givit en mer nyanserad och fullstän-

digare bild. Internationell expertis har

konsulterats och jämförande studier av

liknande utländska fynd har gjorts. Laila

Kitlzer vid Arkeologiska forskningslabo-

ratoriet vid Stockholms universitet har

kontrollerat sigillens inskriptioner med
hjälp av laserscanner. Allt sammantaget

innebär att toUcningen av sigillen nu står

på säkrare grund.

En slutsats är att endast det ena sigillet

är bysantinskt, det andra är ryskt. Hela

den grekiska inskriptionen på det bysan-

tinska sigillet har kunnat tolkas med sä-

kerhet. På åtsidan ses en vackerbild av ett

helgon och i starkt förkortadform texten

Ioannes Prodromos vilket var ett av Johannes

döparensnamn. Påfrånsidanstårdet Her-

re hjälp din tjänare Kosmas.

Vem denne Kosmas var har dock inte

gått attfafram. Kosmas är ettmycketvan-

ligt grekiskt namn, då som nu, och det

finns inget spår av någon titel.

Att sätta ut sin titel på sigillen var fak-

tiskt det vanliga och avsaknaden av titel

kan tolkassom attKosmas inte varnågon
hög makthavare, diplomat eller officer

utan kanske en privatköpman.

Det andra sigilletvar betydligt hårdare

korroderatoch därförmer svårläst. På åt~

Åtsidorna av det bysantinska sigillet t.v. och det ryska t.b. fotograferade efter konservering.

Föremålen är 31-36 mm i diameter. Det bysantinska sigillet med Johannes dö paren och det

ryska med Davidsbilden. tolkande teckningar: johanwesterlund

sidan synsdocken ganska klumpigt åter-

given, krönt gestalt och en inskription.

Endast den första av bokstäverna är helt

tydlig, nämligen ett kyrilliskt (ryskt) D.

Figurenföreställerdärförsannolikt gam-
la testamentets kung David, och sigillets

ägare kan vara en person med samma
dopnamn eftersom det var vanligt med
"skyddshelgon ". Frånsidanavdetta sigill

är helt oläslig.

Inom den omfattande byråkratin i By-

sans var användandet av sigill mycket ut-

brett. Vanligaste användningsområdet var

för att försegla brev och dokument, även

om sigill också användesviden del andra

tillfällen. Frånochmed900-taletstod det

fornryska riket under ett starkt kulturin-

flytände från Konstantinopel ,och fursta-

rna i Kiev, Novgorod, Smolensk och an-

dra städer började, efter förmåga, också

att apa efter modetmed blysigill.

Båda sigillen kan dateras till 1 000-ta-

let. De påträffades helt nära varandra i ett

kulturlagersom avsatts i Sigtunasviking-

atidahamnområde.
Lagret var rikt också på andra fynd av

östlig eller orientalisk karaktär, vittnes-

börd om det- vikingatida Sigtunas vid-

sträckta kulturkontakter. De två sigillen

kan, inom denna ram, tolkassom spår av

ett bränt eller plundrat arkiv. Ett sådant ar-

kiv kan ha tillhört någon besökande eller

återvändande högreståndsperson men det

kanlikagärnahavaritdensvenskekungens.

Rune Edberg är doktorand i arkeologi
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En fullständigare redovisning av fyndet finns

att läsa i det senaste numret av Laborativ

Arkeologi (nr 12, 1999), utgiven av Arkeologiska

forskningslaboratoriet vid Stockholms

universitet.
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